
AK VÁS TRÁPI KORUPCIA 

NA SLOVENSKU,  

ponúkame Vám ŠTYRI DÔVODY, prečo podporiť   

z Vašich 2% práve Transparency International Slovensko. 



• Prečo? Lebo korupcia je v prieskumoch verejnej 
mienky vnímaná ako 5. najzávažnejší problém v 
našej spoločnosti.

• TIS preto spolupracovala pri vytvorení
protikorupčných programov predchádzajúcich vlád 
SR.

• Zároveň súčasnej vláde SR predložila súbor 30 
protikorupčných odporúčaní pre vládu SR, a to pod 
názvom Protikorupčné odporúčania na aktualizáciu 
Národného programu boja s korupciou.

• TIS presadila viaceré zmeny týkajúce sa pravidlel 
verejného obstarávania, konfliktu záujmov či 
prístupu k informáciám.

1. TIS NAVRHUJE A DISKUTUJE 

O PROTIKORUPĆNÝCH OPATRENIACH:
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2. TIS PRACUJE S FAKTAMI A 
PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA MÁ 
VYARGUMENTOVANÉ:

• TIS disponuje skupinou analytikov, ktorí 
uskutočňujú výskum v oblastiach citlivých na 
korupciu a hľadanie vhodných 
protikorupčných opatrení. Doteraz sme
vytvorili viac ako 70 odborných publikácií.

Podporte TIS 2 % z Vašich daní



Podporte TIS 2 % z Vašich daní

3. TIS ŠÍRI PROTIKORUPČNÉ MYŠLIENKY PO CELOM SLOVENSKU: 

• TIS každoročne uskutočňuje mnoho seminárov, workshopov, vzdelávacích
programov a pod. S politikmi, médiami, aktivistami a úradníkmi, ako aj so študentmi 
diskutujeme o korupčných praktikách a ponúkame možné riešenia.

• Len v súvislosti s protikorupčnou agendou na úrovni samosprávy sa od roku 2007 
doteraz našich seminárov zúčastnilo takmer 280 ľudí. Pre Slovensko to znamená
280 miestnych protikorupčných lídrov, 280 obrancov verejných financií.

4. TIS MÁ TELEFONICKÚ „HORÚCU“ LINKU A PORADÍ VÁM:

• TIS vedie poradňu (telefónne číslo 02/5823 3396), ktorá je určená všetkým, ktorí sa 
stretli alebo majú podozrenie na korupciu vo svojom okolí. Podnety od žiadateľov 
o pomoc sa prijímajú rôzne, či už telefonicky, poštou, elektronicky, e-mailom alebo 
pri osobnom stretnutí. Občanom pomáhame aj pri výklade právnych predpisov.

• Od júna 2008 sme pomohli viac ako 330 konkrétnym osobám, ktoré sa boria s 
korupčnými praktikami.



TIS je nestranícka, nezisková,

mimovládna organizácia, ktorá sa

zameriava predovšetkým na otázky

spojené s korupciou vo verejnom

sektore Slovenska, a to na centrálnej

aj decentralizovanej úrovni správy

vecí verejných. Hlavnými cieľmi TIS

je presadzovanie transparentnosti,

dôvery a zodpovednosti vo verejnom

sektore na Slovensku.
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